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What Can I Do If My Child Is Aggressive? / Que puis-je faire si mon enfant est agressif?  Tamil / Tamoul   02/18

தாக்கும் மனப்ான்மயுடன இருக்கும் ்ிள்ளைகள, மன அழுததம் 
மற்றும் ்தடடம் ப்ான்ற உணர்ச்சிகளுக்கான எதசிர்ி்னக்ளை 
தஙகளுக்குத ததரிநத ஒபே ஒரு ்ழசியிலதான அபனகமாக 
காடடுகசின்றனர. ்ததசிேத்த உணர்தற்கு உஙகளு்டய 
்ிள்ளைக்கு பமலும் உத்ி பத்்ப்டலாம். அன்ான, 
அ்மதசியான, த்ாறு்மயான த்ற்ப்றாோக இருப்தன மூலம் 
நீஙகள த்ரியததாரு ்ிததசியா்த்த ஏற்்டுததலாம்.

தாக்கும் மனப்ான்மயுடன உஙகளு்டய ் ிள்ளை நடக்கும்ப்ாது, 
ஒரு த்ற்ப்றாோக அ்ருக்கு அருகசில நசிற்்து ்சிேமமானதாக 
இருக்கலாம், ஆனால உஙகளு்டய பநேம், கரி்்ன, க்னிபபுதான 
அ்ருக்குத பத்்யானதாக இருக்கசி்றது. உஙகளு்டய ் ிள்ளைக்கு 
உஙகளு்டய முழுக் க்னத்தயும் நீஙகள தகாடுக்கும்ப்ாது, 
அ்ர ்ிேக்தசிய்ட்்த, பகா்ம்ட்்த, க்ளைப்்ட்்த, 
அலலது அ்ருக்குப ்்சிக்கத ததாடஙகு்்த அ்தானிப்து 
சுல்மாக இருக்கும், அப்டியானால அ்ர ஆக்கசிேமசிப்ாளைோக மா்ற 
முனபு நீஙகள அ்ருக்கு உத்ித்யயலாம். மசிகவும் முக்கசியமாக, 
எனன நடநதாலும் அ்ரில எபப்ாதும் நீஙகள அன்ாக இருப்பீரகள 
என்்த உஙகளு்டய ்ிள்ளைக்குத ததரியப்டுததுஙகள. 

தாக்கும் மனப்ான்ம்யக் 
்கயாளு்து எப்டி 
•	  ் ிரிவுகளுக்கு உஙகளு்டய ்ிள்ளை தாக்கும் 

மனப்ான்மயுடன எதசிர்ி்ன காடடினால, ்சி்றசிது 
பநேததுக்குக்கூட அ்ர உஙகளைிடமசிருநது ் ிரி்தற்குத தயாோக 
இலலாமலசிருக்கலாம் என்்த ்ிளைஙகசிக்தகாளளுஙகள.

•	  உஙகளு்டய ்ிள்ளைக்கு ்ி்ே்ில ்ிேக்தசி ்நதால, 
உடுபபுபப்ாடல, ்ாப்ிடல அலலது கழசிப்்்ற்யப 
்ா்ிப்தசில அ்ருக்கு பமலதசிக உத்ி பத்்ப்டக்கூடும். 

•	  தாக்கும் மனப்ான்மயுடன இருக்கும் ்ிள்ளை ஒரு்ருக்கு 
பமலதசிகக் கரி்்ன, த்ளைகரியம் மற்றும் க்னிப்் 
்ழஙகு்தற்குத தயாோக இருஙகள. அ்ருக்கு இருக்கும் 
த்ரிய உணர்ச்சிகள ்யஙகேமான்்! உதாேணததுக்கு, 
அ்ருக்கு நீஙகள உதவு்தற்காக, ஆ்ததானது எதுவுமசில்ல 
எனக் காடட அலுமாரிகளைின உளபளை அலலது கடடிலகளைின 
கீபழ நீஙகள ப்ாத்னயிட ப்ண்டியிருக்கலாம். அ்ருக்குப 
்யஙகேக் கனவுகள ்நதால, அடிக்கடி நீஙகள அ்்ேத 
தூக்கசி்்ததசிருக்க ப்ண்டியிருக்கலாம், அததுடன அ்ருக்குப 
்க்கததசில நீஙகள ்டுக்க ப்ண்டியிருக்கலாம். 

•	  தாக்கும் நடத்த்ய ்ிளைஙகசிக்தகாள்தற்கு உஙகளு்டய 
்ிள்ளை்ய அ்தானியுஙகள. 
•	  தாக்கும் மனப்ான்ம நடத்தக்கு எது காேணமாகசி்றது?
•	  உஙகளு்டய ்ிள்ளை தாக்கும் மனப்ான்மயுடன 

நடப்தற்கு முதல தான ்ிரும்பு்்தப த்று்தற்கு 
அ்ர எனன ்ழசிகளைில முயற்்சிக்கசி்றார?

•	  தாக்கும் நடத்தகளுக்கு ஏதா்து ததாடரபு இருக்கசின்றதா? 
(உ+ம்., அதசிகமாக இேவு்ச ்ாப்ாடடுக்கு முன்ாக 
நடக்கசி்றதா அலலது ்கலநசிததசி்ே தகாளளைாதப்ாது 
நடக்கசி்றதா?)

•	  தாக்கும் நடத்த்ய அ்மதசியாகவும் உடனடியாகவும் 
நசிறுததுஙகள.
•	  உஙகளு்டய பகா்த்த முதலசில கடடுப்டுததுஙகள.
•	  “நசிற்்ாடடு” என நீஙகள த்ாலலும் ப்ாது (உஙகளு்டய 

தமாழசியில) உஙகளு்டய ்ிள்ளைக்கு அருகசில த்னறு 
கீபழ குனியுஙகள. 

•	  அடிப்்த அலலது ் ்றசிப்்தத தடுப்தற்கு உஙகளு்டய 
்கக்ளைப ் யன்டுததுஙகள. (உஙகளு்டய ் ிள்ளையின 
ஆக்கசிேமசிபபு நட த்த்யக் கடடுப்டுதது்தற்கு அதசிக 
்லத்தப ்ா்ிக்காமல இருப்தசில க்னமாக இருஙகள.)

•	  அ்ரு்டய உணர்ச்சிக்ளை ்ி்ரிக்க முயற்்சியுஙகள. 
(உ+ம்., “உஙகளுக்குக் பகா்மாக இருநதுது.” “உஙகளுக்கு 
அது பத்்ப்டடது.”) புரிநதுதகாளளைப்டடதாக ்ிள்ளைகள 
உணரும்ப்ாது, அ்ரகளைால மசிகவும் சுல்மாக அ்மதசிய்டய 
முடியும். 

•	  ் ிதசிமு்்றக்ளை அ்ரகள அ்றசிநதசிருப்்த உறுதசிப்டுததுஙகள. 
உ+ம்., அடிப்து ்ரியலல.)

•	  உஙகளு்டய ்ிள்ளை தனக்கு ்ிருப்மான்த அலலது 
பத்்ப்டு்்த த்ற்றுக்தகாள்தற்கு ப்று எனன 
்ழசிகள இருக்கசின்றன என்்த அ்ர கற்றுக்தகாள்தற்கு 
உத்ித்யயுஙகள. (உ+ம்., பகடடல, “நான ்ி்ளையாடலாமா?” 
்ி்ளையாடடுப த்ாருளக்ளைப ்்றசிப்தற்குப ்தசிலாக.)

•	  மீளைவும் அது நடநதால நீஙகள எனன த்ய்ரீகள என்்தத 
ததளைி்ாக்ச த்ாலலுஙகள. (உ+ம்., “்ி்ளையாடடுப த்ாரு்ளை 
நீஙகள எ்றசிநதால அது ்ினனர கசி்டக்காது.”)

•	  ் ி்ளையாட்ட, அ்மதசியான, சுய கடடுப்ாடுத பத்் 
கு்்றநத ஒன்றாக மாற்றுஙகள.

எனனு்டய ்ிள்ளை தாக்கும் மனப்ான்மயுடன 
இருநதால நான எனன த்யயலாம்? 
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